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infoPŘEPYCHY

ŘEPNÁ KAMPAŇ V CUKROVARU 
V NEDALEKÉM ČESKÉM MEZIŘÍČÍ JE V PLNÉM PROUDU. 

NA SKLIZNI SE PODÍLELI I KAMARÁDI Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.
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SAMOSPRÁVA OBCE
Výpis z ustavujícího Zastupitelstva obce Přepychy č. 2022-10 

ze dne 19. 10. 2022

Zahájení: 19:00 hodin, ukončení: 20:15 hodin
Přítomno: 15 členů ZO, 17 občanů

Před zahájením zasedání bylo zvoleným členům zastupitelstva obce předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 
znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby 
se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů 
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7. 10. 2022).
Předsedající vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 
slova „slibuji“ a podpisem. Žádný z přítomných členů zastupitelstva neodmítl 
slib složit ani nesložil slib s výhradou.
Dosavadní starostka obce poděkovala bývalým zastupitelům za činnost ve 
volebním období 2018-2022. 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.  Bod 6 programu • Zprávu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Přepychy.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: Pro/Proti/Zdržel se
3.  Bod 5 programu • Volební komisi pro tajnou volbu: Gabriela Rafaelová, 
Karolína Zimová, Jana Štěpánková (15/0/0). 4.  Bod 7.1 programu • Určení 
počtu místostarostů obce Přepychy: 1 místostarosta (15/0/0). 5.  Bod 7.2. 
programu • Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni – 
starosta obce – uvolněná funkce, místostarosta a členové rady – neuvolnění 
(15/0/0). 6.  Bod 7.3. programu • Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
tajná volba (15/0/0). 
7.  Bod 7.4. programu • Volba starosty: Zdeňka Seidelová (9 hlasů), Ing. Michal 
Zilvar (6 hlasů), 
Zvolena Zdeňka Seidelová 
8.  Bod 7.5. programu • Volba místostarosty: Mgr. Jan Macháček (9 hlasů), Jan 
Podzimek (6 hlasů) 
Zvolen Mgr. Jan Macháček 
9.  Bod 7.6. programu • Určení způsobu volby zbývajících členů obce: tajná 
volba (15/0/0). 
10.Bod 7.7. programu • Volba zbývajících členů rady obce: Miroslav Andrš (9 
hlasů), Jitka Čtvrtečková, DiS.(7 hlasů), Ing. Jana Jirková (15 hlasů), Petr Sýkora 
(12 hlasů). 
Zvoleni: Miroslav Andrš, Ing. Jana Jirková, Petr Sýkora.



11.Bod 8.1. programu • Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
(15/0/0).
Finanční výbor: 3 členný
Kontrolní výbor: 3 členný
12.Bod 8.2. programu • Určení způsobu volby předsedů a členů výborů: 
veřejné hlasování (15/0/0).
13.Bod 8.3. programu • Volba předsedy finančního výboru
Zvolený předseda: Ing. Jana Jirková (15/0/0).
14.Bod 8.4. programu • Volba členů finančního výboru
Zvolení členové: Ing. Jiří Sejkora, Ing. Michal Zilvar (14/0/1).
15.Bod 8.5. programu • Volba předsedy kontrolního výboru
Zvolený předseda: Miroslav Andrš (14/0/1).
16.Bod 8.6. programu • Volba členů kontrolního výboru     
Zvolení členové: Milan Burket, Petr Sýkora (14/0/1).
17.Bod 9 programu • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva (14/0/1). Nárok na odměnu se schvaluje s platností od 20. 
října 2022. Při souběhu funkcí se odměny sčítají.
Místostarosta   2.000,-Kč/měsíc
Člen rady obce   1.000,-Kč/měsíc
Předseda finančního výboru 1.000,-Kč/měsíc
Předseda kontrolního výboru 1.000,-Kč/měsíc
Člen zastupitelstva obce          0,-Kč/měsíc
Člen výboru           0,-Kč/měsíc
18.Bod 10 programu • Delegování zástupce obce (15/0/0).
Svazek obcí Dřížná
Dobrovolný svazek obcí Vrchy
Svaz měst a obcí
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s., 
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko – zájmové sdružení 
právnických osob
Zvolený zástupce: starostka Zdeňka Seidelová

SAMOSPRÁVA OBCE
Výpis z ustavujícího Zastupitelstva obce Přepychy č. 2022-10 

ze dne 19. 10. 2022

Vydává OÚ Přepychy, T: 494 628 111, E: prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz. Redakční rada: 
Vladimír Zdeněk, Andrea Seidelová, Jitka Čtvrtečková, Zdeňka Seidelová, Tomáš Rejzek a Jiří Králíček. 
Foto: archiv Obce Přepychy, spolek SK Přepychy, Jozef Papík, Mirka Fryntová. Registrace: MK ČR E 22561
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volební období 2022-2026
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Stojící zleva: Jan Podzimek, Václav Kánský, Ing. Michal Zilvar, Ing. Radek 
Šichan, Petr Sýkora, Ing. Jiří Sejkora, Mgr. Jan Macháček, Miroslav Andrš, 
Tomáš Seidel, Radek Tláskal, Kamil Polák. Ženy zleva: Zdeňka Seidelová, 
Jitka Čtvrtečková, DiS., Ing. Jana Jirková, Mgr. Tereza Macháčková.

RADA OBCE

starosta Zdeňka SEIDELOVÁ

místostarosta Mgr. Jan MACHÁČEK

radní Miroslav ANDRŠ

radní Ing. Jana JIRKOVÁ

radní Petr SÝKORA 

FINANČNÍ VÝBOR

předseda Ing. Jana JIRKOVÁ

člen Ing. Jiří SEJKORA

člen  Ing. Michal ZILVAR

KONTROLNÍ VÝBOR

předseda Miroslav ANDRŠ

člen Milan BURKET

člen Petr SÝKORA



SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
konec října a začátek listopadu je pro naše děti především 
spojen s podzimními prázdninami. Pro nás dospělé by měl 
být spojen nejen se změnou letního času a krátícími se dny, 
ale hlavně s připomenutím Památky zesnulých a letos již 
104. výročí vzniku samostatného československého státu.
Demokratické principy a vymoženosti svobodné společ-
nosti bereme dnes všichni jako samozřejmost. Není tomu 
však dávno, co lidé za demokracii, za svobodu a lepší bu-
doucnost svých dětí a společnosti neváhali obětovat to nej-
cennější, co každý z nás má – svůj život. Někdy daleko od 
svých domovů, v těžkých podmínkách žalářů nebo váleč-
ných polí světových válek.
11. listopadu si připomeneme jeden z nejvýznamnějších 
dní – Den válečných veteránů, který se v posledních letech 
zaslouženě dostává do širokého povědomí naší společnosti.
Věřím, že se všichni sejdeme k uctění památky našich pad-
lých v I. světové válce.
Krásný teplý a slunečný podzim přeje nejen našim sportov-
cům a zemědělcům, ale i naší kulturní komisi. Opět pro 
nás připravila „Soutěž o nejpřepychovější a nejstrašidel-
nější dýni“. Sešlo se mnoho vašich úžasných výtvorů. Hla-
sovat všichni můžeme do pátku 4. listopadu. Následovat 
bude v sobotu 5. listopadu již tradiční setkání dětí i rodičů 
a prarodičů na akci „V Přepychách se nebojíme“ v areálu 
SK Přepychy. Tentokrát na téma ZOMBIE! Máme se všich-
ni na co těšit!
Pozadu nezůstává ani spolek ProPřepychy. Tematický ples 
„Zpátky do lavic“, který se v minulém roce z důvodu „co-
vidových“ opatření nemohl uskutečnit, nabídne nám všem 
příjemnou zábavu.
Čas běží rychle a blíží se nám opět po roce čas adventní a 
vánoční. Připravujeme pro vás tradiční předvánoční kon-
cert v kostele sv. Prokopa i Zpívání u kostela. Termíny včas 
zveřejníme.
Přeji vám krásný podzimní čas! Těším se na naše společná 
setkání!

Vaše starostka Zdeňka Seidelová
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NABÍDKA - VÝVOZ SEPTIKŮ A JÍMEK

Vážení čtenáři INFO Přepychy,

dovoluji si vám nabídnout:

„Vývoz septiků a jímek.“

Využití námi poskytované služby 
je zárukou podpory životního pro-
středí. Zlepšujete tím životní pod-
mínky nejen sobě, ale také dalším 
generacím včetně vašich dětí. 

Garantujeme, že námi odvezený 
odpad z vaší jímky skončí na mís-
tech určených k likvidaci. Těšíme 
se na spolupráci

Jiří a Zuzana Matouškovi.

Náš oblíbený citát
„Vezměte si slovo prdel. To je v českém 
nadávání chrám. Umísťujeme tam vše, 
co se nám nepodařilo. Posíláme tam 
nepohodlné lidi. Dokonce tam voláme 
v zoufalství o pomoc. Určitě znáte lidi, 
kteří bez vole nedají dohromady větu. A 
tou přemírou ztratilo nadávání smysl. 
Stalo se zvukem. Když dneska řeknete 
exkrement, lidi se pohoršeně otočí. Když 
řeknete hovno, ani se neotočí.“ 

Jan Werich

OBJEDNÁNÍ SLUŽBY, KONTAKT NA ŘIDIČE
Telefon: +420 774 200 858

Email: jimkaservis@gmail.com
Více informací včetně aktuálního ceníku

www: jimkaservis.cz

INZERCE

Fekální vůz s nádrží o objemu 
8 000 l. Délka hadic 25 m.
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ZE ŽIVOTA OBCE

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., upozorňuje vlastníky a uživatele pozem-
ků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž se vztahuje 
ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných 
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení.

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohro-
žena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční sou-
stavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn 
ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý 
klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní 
hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji 
ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotče-
ném pozemku. 

Více informací najdete na: www.cezdistribuce.cz/orezy.

UPOZORNĚNÍ: 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst po-
rosty nad výšku 3 m.

Odstranění stromoví pod elektrickým vedením

ŽIVNOSTNÍKY ČEKAJÍ POVINNÉ „DATOVKY“

Datové schránky budou postupně zřizovány Ministerstvem vnitra od 
1. ledna do 31. března 2023. Fakticky to bude probíhat tak, že živnost-
níkům a nepodnikajícím právnickým osobám přijde od státu takzvaný 
„poslední dopis“ s přístupovými údaji i návodem na přihlášení a násled-
ně už bude stát komunikovat s těmito subjekty výhradně elektronicky. 
Kdo se nepřihlásí sám, tomu schránku spustí 15 dnů po uplynutí lhůty 
na doručení.
Zejména pro starší řemeslníky může být obsluhování schránek náročné 
a může to pro ně být důvod k ukončení jejich činnosti. Problém pro ně 
bude, že písemnosti – až na výjimky – se berou jako doručené po deseti 
dnech v datové schránce, i když je nikdo nečetl. Navíc po třech měsících 
zmizí úplně. Těm, kdo si nebudou schránku vybírat, to může znamenat 
cestu do průšvihu.
Proto, pokud již nepodnikáte a nepočítáte s tím že podnikat budete, 
měli byste si v takovém případě živnost zrušit co nejdříve!



8

TECHNICKÉ SLUŽBY
ZE ŽIVOTA OBCE

Všechna odpadová stanoviště jsou 
pravidelně kontrolována. Odpady 
špatně vytříděné jsou převáženy a 
ukládány do určených nádob.

Pracovníci technických služeb dokon-
čili obnovu nátěru lávky. Využili tak 
pěkného počasí pro přípravu lokality 
na louce za areálem SK pro blížící se 
akci „V Přepychách se nebojíme!“

O naši paní kachnu z dru-
žebních Přepych se pra-
covníci TS denně starají. 
Ale o víkendu jistě uvítá 
i svačinku od vás! Zbyl 
vám kousek chleba nebo 
knedlíku? Projděte se  
k našemu „Dvoráku“ a 
uvidíte, s jakou vděčnos-
tí vše spořádá. A pozor, 
nebývá tam sama. Mívá 
opeřené společníky i ryby, 
které seberou, co zbude 
na hladině.

Společnost D-ENERGY s.r.o. nastoupi-
la k opravě stožárů VO, poškozených 
v minulosti při dopravních nehodách. 
Obě opravy se řeší jako pojistné udá-
losti.



ZE ŽIVOTA OBCE
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OPRAVA VODOVODU

TECHNICKÉ SLUŽBY

OPRAVA STŘECHY HASIČSKÉ ZBROJNICE
Koncem zimy byla při vichřici poško-
zena šindelová střecha hasičské zbroj-
nice. Protože původní krytina je již  
u konce své životnosti, byla schválena 
generální oprava střechy - zhotovení 
nové plechové střechy spojené s opra-
vou komína. Byla provedena dvě vý-
běrová řízení, žádný z obou vítězných 
dodavatelů však nebyl členy zastupi-
telstva schválen. Obě výběrová řízení 
musela být zrušena. Proto vedení obce 
přikročilo k již druhé dílčí opravě pou-
ze poškozených částí střechy. Opravu 
provedl místní podnikatel Michal Ště-
pán se svými pracovníky. Děkujeme 
za skvělou spolupráci. Oprava střechy 
bude zařazena do plánu akcí 2023.

Pracovníci střediska AQUA SERVIS 
měli v posledních dnech plné ruce prá-
ce. Řešili hned dvě nepříjemné akce. 
První plánovaná oprava spojená s vý-
měnou šoupěte se uskutečnila těsně 
před branou domu čp. 28. Z důvodu 
opravy byl uzavřen přívod vody do celé 
obce, byla přistavena cisterna s pitnou 
vodou. Další plánovaná oprava na vo-
dovodu byla na konci obce směrem na 
Novou Ves. Odstávka se měla týkat jen 
asi deseti rodinných domů. Bohužel se 
při výkopu ukázalo, že je třeba rozsáh-
lejší oprava a musela být zavřena voda 
v celé obci. Odstávka trvala jen několik 
desítek minut. Děkujeme.



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ZE ŽIVOTA OBCE
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Narodila se v době, kdy se dokončovalo prokopání kopce k Záhornici, do 
kostela byla zavedena elektřina, kdy první přepyšští občané se připojili 
k telefonu a Na sále u Kupků probíhaly přípravy na otevření nového mo-
derního jeviště. Narodila se v čp. 18, které my starší známe jako Ježkovo 
pekařství. Snad to bylo hříčkou osudu, že se později provdala do rodiny 
Josefa Rohleny, čp. 81, za jeho syna Jaroslava, kde bylo rovněž pekařství.
Letos v říjnu se Lenka Rohlenová dožila krásných 95 let. Tajemství toho 
věku bude možná docela prosté. Nebát se žádné práce, zachovávat si svě-
ží mysl a mít radost ze života. Cítili jsme to i při našem setkání. Byli jsme 
to my, kteří jsme si z toho příjemného posezení odnášeli pocity nepřed-
stírané lidské sounáležitosti.
Tak milá jubilantko, hodně zdraví, klidu a pohody na duši i dalšího spo-
kojeného života mezi námi.

Za Přepyšáky kronikář obce Vladimír Zdeněk st.

NEJSTARŠÍ PAMĚTNICE

ADVENT NA ZÁMKU V OPOČNĚ
Již nyní vás zveme na adventní prohlídky zámeckých interiérů „Advent 
na zámku“ ve dnech 3., 4., 10., 11., 17. a 18. prosince. Adventní čas zahá-
jíme v sobotu, dne 3. prosince, vánočním jarmarkem na zámeckých ná-
dvořích od 10 do 17 hodin. Můžete se těšit na stánkový prodej výrobků, 
občerstvení, dílničky pro děti a výstavu „Advent v podzámčí“ v prosto-
rách bývalé kuchyně.                                                           

Andrea Seidelová
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ZE ŽIVOTA OBCE

DOMOV DĚDINA

Ve „Žlutém Domečku“ se dne 14. října 2022 slavilo životní jubileum paní 
Jiřiny Saipové a paní Marie Klavzekové.
Obec Přepychy je opatrovníkem obou oslavenkyň, a proto nás potěšilo, 
že jsme s nimi mohli při tomto slavnostním dni sdílet jejich radostnou 
náladu. Nechyběl výborný narozeninový dort a spousta dobrot, které 
obě oslavenkyně samy připravily. Při popíjení kávy se všichni výborně 
bavili a vyprávěli si své zážitky z uplynulých dní. Jiřinka i Maruška nad-
šeně sdělovaly, že se zúčastnily taneční zábavy v restauraci Katka, kde se 
spolu s klienty z Kutné Hory, dobře bavily a tančily.

A co dodat k našim oslavenkyním? 
Jiřinka oslavila 85. narozeniny, je původem z Prahy, v Přepychách žije již 
mnoho let a moc se jí tu líbí. Je stále dobře naladěná a plná energie. Má 
krásně vyzdobený pokoj a vždy ji potěší jakákoliv návštěva.
Maruška oslavila 75. narozeniny. Je velice přátelská a nápomocná. Každé 
ráno chodí do místního obchůdku pro čerstvé pečivo a stará se o společ-
ného pejska, kterého pravidelně venčí. Její oblíbenou činností je kroužek 
keramiky a návštěva koncertů.
Za příjemně strávené odpoledne děkujeme nejen našim oslavenkyním, 
ale i celému kolektivu Domova Dědina. Přejeme spoustu pozitivní ener-
gie a pevné zdraví do dalších let.

Petra Hradecká, referent veřejného opatrovnictví
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ZE ŽIVOTA OBCE

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Tentokrát jsme necestovali za sokolníky do Opočna, ale počkali jsme si 
na ně v Přepychách. Sokolníci nám ukázali orly, jestřába, se kterým jsme 
se mohli vyfotit a krahujce. Povyprávěli o lovu a pozvali nás na výřad 
na nádvoří opočenského zámku. Děkujeme za ochotu a čas, který nám 
věnovali.

DĚDEK S BABKOU TÁHLI, TÁHLI, až .........

SETKÁNÍ SE SOKOLNÍKY
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

KNIHOVNA U LENKY 

Chcete si poslechnout písničky, jaké už jen tak z rádií
 či z televizí nezachytíte? 

Pak vás zvu k pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové. 

DESKY, PÁSKY, VZPOMÍNKY
Od 7. října každý pátek v 18 hodin. 

Občas tam zazní i jméno PŘEPYCHY, o tom nepochybujte. 
Miloň Čepelka.

DENÍK HAIKU 4
Miloň Čepelka
Haiku - původem japon-
ská krátká báseň o sedm-
nácti slabikách tvořená 
trojverším s počtem slabik 
5-7-5 pohořskému rodá-
kovi učarovala. Věřím, že 
osloví i vás. Knížku si za-
půjčíte v naší knihovně. 

Koncem září navštívila Přepychy vzácná ná-
vštěva z Kansasu – paní Marian Vlasák se 
synem Richardem. Není to náhoda. Marian 
spolupracovala s Ing. Lubošem Bahníkem 
při jeho pobytu v USA. Její rodina má české 
kořeny, maminka Linda byla činná v krajan-
ských spolcích, dokonce se podílela na vede-
ní krajanského muzea v Kansasu, pro připo-
mínku české domoviny. Proto projevili živý 
zájem o náš současný život nejen v Praze, 
ale i na našem venkově. Společně jsme jim 
ukázali naše upravené Přepychy, kostel sv. 
Prokopa a na závěr jsme navštívili Dřízen-
ské údolí. Návštěvou Přepych byli nadšeni.

NÁVŠTĚVA Z USA
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POSVÍCENÍ U KATKY, 15.-17. 10. 2022

O tradici posvícení se opět diskutovalo nad posvícenskou kachnou  
v Restauraci Katka. Z historie ve zkratce:
Dostavba kostela byla pro obec mimořádná událost. Církev kostely sama nestavěla, 
ale po ukončení kostel převzala. Nejprve se musel posvětit. Posvícení se původně sla-
vilo ve výroční den posvěcení kostela, bylo jedním z nejoblíbenějších svátků prostého 
lidu, kterým zároveň oslavoval ukončení polních prací. Vzhledem k nejednotnosti 
oslav posvícení a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství, nařídil císař Josef II. roku 
1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku sv. Havla, odtud se 
odvozuje termín Havelské nebo císařské posvícení.



Nástěnný kalendář 
formátu A3 zakou-
píte na Poště Partner 
od 20. listopadu.
Cena: 200 Kč

Unikátní CD je završením programu 
Královéhradeckého kraje „Obno-

va historických varhan“, který 
nemá v České republice ob-

doby. Interpetem je orna-
golog a varhaník Václav 
Uhlíř. CD obsahuje i na-
hrávku skladby od Jana 
Křtitele Kuchaře: Fanta-
zie g moll pořízenou na 
Hanischových varhanách 

v přepyšském kostele sv. 
Prokopa. 

CD VZKŘÍŠENÉ VARHA-
NY zakoupíte na Poště Partner  

v Přepychách. Cena: 190 Kč.

SPOLEČENSKÝ  ŽIVOT

NÁŠ TIP NA DÁREK

Konec roku se pomalu blíží a s tím i příležitost obdarovat své blízké a 
popřát do roku 2023. I letos máme pro vás tipy na dárek s nezbytnou 
příchutí Přepych.

Václav Uhlíř
varhany

VZKŘÍŠENÉ VARHANY Královéhradeckého kraje

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ PŘEPYCHY 2023
Foto Mirka Fryntová
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FOTBALOVÉ NADĚJE, autor Tomáš Rejzek

Mladší přípravka pod vedením Tomáše Hejzlara a Milana Michla 
pokračovala v dobrých výkonech a i přesto, že výsledkově se až tak 
nedaří, gólů jsme na podzim viděli hodně. Za zmínku stojí nominace 
Filipa Michla a Tomáše Dekova do širšího výběru U9 OFS Rychnov 
nad Kněžnou, což je senzační úspěch. 

Mladší žáci na podzim bojovali ze všech sil! Odměnou jim byl vítězný 
posvícenský zápas proti Českému Meziříčí v poměru 5:1. Hattrickem 
se blýsknul Kuba Brandejs. Díky trenérům Pepovi Vostřezovi a Vaš-
kovi Kánskému.

Chcete-li vidět, jak si naše mladší přípravka užíva-
la poturnajovou děkovačku včetně ,,potapěče“ nebo 
neúnavné bubnování a fandění šéfa fanclubu Hon-
zy Zdeňka, načtěte si QR kód na telefonu.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

MLADŠÍ ŽÁCI



17

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

ZASLOUŽENÉ MEDAILE I SPOUSTA LEGRACE

Chcete vidět děkovačku mladších žáků po posví-
cenském zápase? Načtěte si přiložený QR kód a 
snižte pro jistotu hlasitost na telefonu – takhle se 
umí radovat jen naši žáci …

MLADŠÍ ŽÁCI

NAŠI NEJMLADŠÍ a NELA

Naši nejmladší už mají také po sezoně. Sezonu jsme dokončili s osm-
nácti aktivními sportovci ve věku 3-6 let.
Ke konci už nás omezovalo počasí a nemocnost dětí, ale pro většinu 
dětí první období sportovní kariéry dopadlo na jedničku. Dali jsme 
spoustu gólů, užili si spoustu legrace a na děti budou čekat zasloužené 
medaile!
Za zmínku stojí, že Nela Kovaříčková si zahrála na meziokresním tur-
naji KFS za výběr jedenáctiletých holek okresu Rychnov. A to jí bude 
teprve 8 let. V turnajích už ale dala dvacet gólů!
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TÝM TRENÉRŮ DĚKUJE

NAŠI NEJMLADŠÍ - SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA

Chcete vidět, jaký vítězný pokřik má naše před-
přípravka? Jak si umí parádně nahrávat? Nebo 
jak Vojta Vostřez dává gól do sítě Českého Mezi-
říčí? Načtěte si QR kód a uvidíte nadšení našich 
talentů… Více fotek z tréninků mládeže v QR 
kódu.

Tým trenérů děkuje rodičům!

Poděkování si zaslouží trenéři i skvělá parta 
dobrovolníků, kteří věnují svůj volný čas nej-
mladší generaci.

-redakce-

30 let je kus života. Když mě pan Pepa Vostřez st. před třemi dekádami 
poprvé zlákal na trénink, vůbec jsem nevěděl, jak dlouhá a hrozně hezká 
kapitola života mi začíná. Hrozně rád bych si to zopakoval znovu. Na 
druhou stranu, jedinečné okamžiky jsou jedinečné právě proto. 
Moc děkuji Pepovi Vostřezovi mladšímu a spoluhráčům za krásnou roz-
lučku před posledním zápasem. Všem svým trenérům, kteří se mnou 

DNES JIŽ LEGENDÁRNÍ DRES S ČÍSLEM 10
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NORMÁLNÍ KLUK Z PŘEPYCH
museli mít nervy. Svojí rodině, ba-
bičce, dědovi a hlavně svojí mamce, 
která mi, nejen ve fotbalovém živo-
tě, obětovala hodně. Ať už jsem hrál 
v Opočně, Praze nebo Náchodě, 
vždycky jsem věděl, odkud jsem. Že 
jsem jen normální kluk z Přepych, 
co rád kopal do míče, co měl talent 
a kupu štěstí. 
Dělá mi radost předávat dětem, co 
jsem se naučil a vidět je smát se tak, 
jak jsem se smál ve stejných letech 
já. Komu předám legendární pre-
pyšský dres s číslem 10 probereme 
s Jirkou Štěpánkem starším. To se 
musí rozmyslet!

Tomáš Rejzek

MS ČČK PŘEPYCHY
připravuje ve spolupráci

s HANOU DOBEŠOVOU
KVĚTINÁŘSTVÍ JASMÍNA TÝNIŠTĚ N. ORL.

VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ
25. 11. 2022 OD 18.00 HODIN

V RESTAURACI KATKA

Možnost tvoření do vlastních nádob.
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U sv. JÁNA s Nej...dýněmi
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Letošního 6. ročníku se 
účastní 24 krásných dýní. 
Kreativitu jejich tvůrců 
můžete posoudit v parčíku  
u rybníka Svatého Jána. 
Dýně tu budou vystaveny 
až do pátku 4. 11. Do toho-
to data také můžete hlaso-
vat pro tu nej dýni přímo na 
místě výstavy, v obchodě 
paní Karlíčkové, v obchodě 
U Milana, na Poště Partner a 
na Obecním úřadě. Vyhláše-
ní výsledků proběhne 5. 11., 
již tradičně na konci akce 
V Přepychách se nebojíme, 
na kterou vás tímto srdečně 
zveme.

Kulturní komise

HLASUJTE PRO SVÉHO FAVORITA.





INZERCE
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5. 11. od 17 hodin
Areál SK

STEZKA ODVAHY 
V Přepychách se nebojíme
vyhlášení výsledků soutěže 

O nej..... dýni

KK
Obec Přepychy

11. 11. od 17 hodin
Pomník Padlých

PIETNÍ AKT
Obec Přepychy

SDH

18. 11. od 20 hodin
Restaurace Katka

Tématický ples
ZPÁTKY DO LAVIC

ProPřepychy

25. 11. od 18 hodin
Restaurace Katka

ADVENTNÍ ARANŽOVÁNÍ MS ČČK

27. 11. od 17 hodin 
U Tesonu

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU

Obec Přepychy
ProPřepychy

12. 11. 26. 11. 3. 12.

SOBOTNÍ TRHY a HOBBY BURZY
AREÁL SK PŘEPYCHY - 2022 / začátky od 6 hodin

Rezervace prodejních míst do 7 hodin.
Využívejte vyhrazené parkoviště v areálu SK. 

Informace: p. Šabatová: 727 877 533, Miroslav Pavel: 774 652 855

2. 12. od 17 hodin 
Restaurace Katka

PŘEPYŠSKÉ ČERTOVINY
KK

Obec Přepychy

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Připravujeme pro Vás tradiční předvánoční koncert 
v kostele sv. Prokopa i Zpívání u kostela. 

Termíny včas zveřejníme.



“ZPÁTKY DO LAVIC“

Spolek ProPřepychy a SRPŠ
Vás srdečně zvou 

na společenský tématický večer 

k tanci i poslechu
hraje učitelský sbor „Streyci“

připravené jsou pro Vás
soutěže i bohatá tombola

vstupné 120,-Kč

 

18.11.2022 od 20 hodin
v restauraci Katka v Přepychách


